
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу СУЗІР’Я ОРІОН, представлену на Конкурс  

(шифр) 

з Германських мов (англійської, німецької) 
        (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

роботи1 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  10 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 15 

3 Використані методи дослідження 15 15 

4 Теоретичні наукові результати 10 7 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

20 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 5,5 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.4 1. Потрібно конкретизувати теоретичне значення 

роботи. 

2. На с. 8 не підкріплене кількісними підрахунками 

твердження авторки про те, що «Переважна більшість 

комерційних гасел представлені односкладними 

реченнями, серед яких варто виокремити означено-

особові та називні. Використання безособових речень 

трапляється вкрай рідко». 

3. Замість термінів «лінгвістичні» і «паралінгвістичні» 

потрібно вживати терміни «лінгвальні» і 

«паралінгвальні», які згадано на с. 10. 

4. У висновках на с. 29 йдеться про 3 типи 

конструкцій слоганів-іменникових фраз (регресивні, 

прогресивні, рамкові), у тексті роботи вони не 

згадуються. 

  

10.6 Із заявлених 60 джерел у Списку використаної 

літератури у тексті роботи відсутні посилання на № 2, 

3, 6, 7, 13, 16, 17, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 42, 46, 47, 

48, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67. 

  

10.8 1. У другому розділі на с. 14-16 підпункти (2.1.1, 2.1.2 

та ін.) не мають заголовків і не зазначені в змісті, а в 

третьому розділі аналогічні підпункти мають 

заголовки і відображені в змісті.  

2. На с. 16 підпункти надто малі (складаються з 

одного абзацу). 

  

 
1 Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, що 
враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому випадку 
максимальна сума балів буде 120. 



3. Підрозділ 3.1. охоплює лише 1 абзац. 

Сума балів 88,5 

 
Загальний висновок: Робота рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

__________________ 

Рецензент ________  
                    (підпис)  

Коляда Еліна Калениківна, Волинський 

національний університет імені Лесі Українки, 

професор, завідувач кафедри практики 

англійської мови, кандидат філологічни    х наук 
(підпис)    (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 

 

 23 березня 2021 року 
 

 

 

 

 

 


